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TARTUMAA ARENDUSSELTS 
ÜLDKOOSOLEK 

23.03.2022 kell 16.00–18.00 
Elva Kultuurikeskus (Kesk tn 30, Elva)  

Algus 16.06, lõpp 17.45 
 
Koosoleku juhataja: Priit Lomp 
Koosoleku protokollija: Linda Suurmets 
 
Juhatuse esimees Priit Lomp tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Linda Suurmetsa 
ning häältelugejateks Kaisa Timmi ja Kristiina Tammetsa. Koosolekut juhatab Priit Lomp. Priit 
Lompi lahkumisel võtab koosoleku juhatamise enda peale Kairi Kell. 
Kõik poolt. 
 
Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokolli lisas 1. 
Tartumaa Arendusseltsil on seisuga 23.03.2022 70 liiget. Osalevaid liikmeid üldkoosolekul 30, 
millest kohapeal 28 ja e-keskkonnas Zoom 2, millega on kvoorumi nõue täidetud.  
 
Üldkoosoleku päevakord: 

1. Ülevaade TASi tegevusest ja uue programmperioodi ettevalmistamisest; 
2. Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koostööprojekti kinnitamine; 
3. Tartumaa Arendusseltsi LEADER piirkonna moodustamine ja taotluse esitamine 

kohaliku arengustrateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetuse taotlemiseks „Eesti 
maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ 
allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames; 

4. Peipsi järvefestivali koostööprojekti kinnitamine; 
5. 2022. a rakenduskava muutmine; 
6. Info. 

 
Koosoleku päevakorras tehti muudatus, millega tõsteti omavahel ümber punktid 2 ja 3. 
Päevakorra kinnitamine. 
Kõik poolt. 
___________________________________________________________________________ 
1. Ülevaade TASi tegevusest ja uue programmperioodi ettevalmistamisest 
Kristiina Tammets andis ülevaate Tartumaa Arendusseltsi 2022. a tegevustest ja uue 
programmperioodi ettevalmistamisest. Olulisemad punktid on toodud siin:  

• Vana perioodi rakendamine hakkab lõppema, PRIA poolt on välja makstud ca 3 
miljonit €. Uue perioodi jaoks tuli projektitoetusteks vahendeid üle 1,5 miljoni € juurde. 
2022. aastal on arvestatud ca 1,7 miljonit € projektide elluviimiseks, mis sisaldab ka 
jääke eelmisest perioodist. 

• 2023+ strateegia ning taotlusvoorude elluviimise hetkeseis. 
• Suurprojektide voorust teavitamine. 
• Tutvustati olulisemaid arenguid seoses TASi arendusprojektidega. Arendustegevus on 

üldjoontes olnud väga elav: alates noorte tegevustest, lõpetades lennunduse ja 
toiduvaldkonna projektidega.  
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• Tutvustati uue programmperioodi ettevalmistamise ajakava. Strateegia koostamise 
eelarve jaguneb määruse kohaselt järgmiselt: 1) fikseeritud summa (34 500€), 2) 
summa vastavalt elanike arvule, 3) summa vastavalt tegevuspiirkonna pindalale. 
Tartumaa Arendusseltsi strateegia koostamise eelarveks kujuneb 104 500€. 

 
2. Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koostööprojekti kinnitamine 
Kristiina Tammets andis ülevaate Tartu 2024 Lõuna-Eesti Kogukonnaprogrammi 
planeeritavatest tegevustest ja eelarvest. Koostööprojekti eelarve on 170 000€, millest 48 500€ 
on TASi eelarve ja sellest omakorda 38 800€ on Leader toetus.  
 
OTSUS: kinnitada tegevusgrupi koostööprojekt „Tartu 2024 Lõuna-Eesti 
Kogukonnaprogramm“. Vahendid eraldada Tartumaa Arendusseltsi 2022. a projektitoetuste 
regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamise meetmest.  
Poolt: 30 
 
3. Tartumaa Arendusseltsi LEADER piirkonna moodustamine ja taotluse 
esitamine kohaliku arengustrateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetuse 
taotlemiseks „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus 
LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegia 
ettevalmistamine“ raames 
Kristiina Tammets andis ülevaate Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2023–2027 
ettevalmistamise tegevuskavast ja eelarvest. Tulemas on suur ja laiapõhjaline 
kaasamisprotsess, mis hõlmab küsitlusi, intervjuusid, ideekorjeid jms. Kuna TASi piirkond 
laieneb, on vajadus eraldi tegevusi planeerida ka juurdetulevate piirkondade sidususe 
suurendamiseks praeguse TASi piirkonnaga. Lähemalt rääkis Kristiina strateegia tegevuste 
neljast blokist, mille raames elluviidavad tegevused on jaotatud 2022. a aprillist kuni 2023. 
aasta märtsini. Eelarve kõigi nelja tegevusbloki peale kokku on 104 500€, mis on maksimaalne 
summa, mida saab taotleda.  
 
Üldkoosoleku osalejate hulgast esitati küsimus, et kas antud eelarvesse on üleüldine hindade 
kallinemine sisse arvestatud. Kristiina ja Priit selgitasid, et strateegia eelarve osas tuleb 
vajadusel olla paindlik ning arvestatud on hetke turusituatsiooni ja palgataset.  
 
OTSUS: 

1) kinnitada taotluse esitamine kohaliku arengustrateegia 2023–2027 ettevalmistamise 
toetuse taotlemiseks „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus 
LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate 
ettevalmistamine“ raames; 

2) kinnitada Tartumaa Arendusseltsi LEADER piirkond perioodi 2023–2027 strateegia 
ettevalmistamiseks järgmiselt: 

a. Tartu vald tervikuna; 
b. Kastre vald tervikuna; 
c. Kambja vald tervikuna; 
d. Luunja vald tervikuna; 
e. Nõo vald tervikuna; 
f. Peipsiääre vald välja arvatud endise Pala valla asustusüksused; 
g. Elva valla endise Konguta valla ja Puhja valla asustusüksused ning Elva linn; 
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h. Tartu linna endise Tähtvere valla asustusüksused; 
i. Räpina valla endise Meeksi valla asustusüksused. 

3) kinnitada Tartumaa Arendusseltsi piirkonna arengustrateegia 2023–2027 
ettevalmistamise tegevuskava (sh eelarve); 

4) volitada juhatust vajadusel tegema muudatusi strateegia ettevalmistamise 
tegevuskavas ja eelarves ning korrigeerida LEADER piirkonda lähtuvalt Elva ja 
Peipsiääre valla volikogude otsustest. 

Poolt: 30 
 
Koosolekult lahkus Priit Lomp ja Gea Järvela (kell 17.04) 
 
4. Peipsi järvefestivali koostööprojekti kinnitamine 
Üldkoosoleku osalejatele tegi Peipsi Järvefestivalist ülevaate Kadi Ploom, rääkides juba 
toimunud Peipsi Järvefestivalidest ja aastatel 2022/2023 kavandatavast festivalist. Kadi 
tutvustas üldkoosolekule festivali eelarvet 2022–2023. 
 
OTSUS: kinnitada tegevusgrupi koostööprojekt „Peipsi Järvefestival“. Vahendid eraldada 
Tartumaa Arendusseltsi 2022. a projektitoetuste regionaalse ja rahvusvahelise koostöö 
edendamise meetmest.  
Poolt: 28 
 
5. 2022. a rakenduskava muutmine 
Kristiina selgitas üldkoosolekule 2022. a rakenduskava muudatust, mis on tingitud „Peipsi 
Järvefestivali“ projektist. 
 
OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2022. a rakenduskava kohaliku tegevusgrupi poolt 
esitatavate projektitoetuste taotluste muudetud eelarve summas 59 600 eurot regionaalse ja 
rahvusvahelise koostöö edendamise meetmest. 
Poolt: 27 
1 erapooletu 
 
6. Info 

• Pärast koosolekut toimub klubiõhtu, mille raames tutvutakse Elva vallas ja linnas 
toimuvate tegevustega. 

• Liikmetele on planeeritud nii Tartumaa-sisesed kui ka Tartumaa-välised õppesõidud. 
Lisaks erinevad strateegiasündmused. 7. mail toimub Emajõe talgupäev. 

• Külli Pann (Teeme Ära talgupäeva maakondlike koordinaatorite eestvedaja) kutsub 
üldkoosolekul osalejaid 7. mail 2022. a talgupäeval osalema ning oma talguid 
registreerima. Lisaks, informeeris Külli kõiki Päästeameti toetusvoorust, mis lõpeb 28. 
märts kell 16.00, et muuta veesilmasid turvalisemaks.  

 
Täname üldkoosolekul osalejaid! 
 
        Priit Lomp 

Kairi Kell        Linda Suurmets 
Üldkoosoleku juhatajad      Üldkoosoleku protokollija 


